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Lakóház a folyón - Tizenhárom hatóságnak kell engedélyeznie a lakhatást 

Édes, ringó élet a Tiszán 

Szegeden nem ritkaság az úszóház. Nem mindegyiken laknak Fotó: Miskolczi Róbert 

Egyre többen élnek a Tiszán - lakóhá-
zakban. A szakember szerint Szegeden akár 
a rondellánál is ringhatna a vízen ilyen 
építmény, ha nem zavarja a városképet. Az 
önkormányzat nem tiltakozna. Akad, aki az 
amszterdami példát követve döntött úgy, 
hogy kiköltözik a folyóra. 

- Amikor Hollandiában jártam, láttam, hogy 
mennyien élnek lakóhajókon. Megtetszett a 
dolog, s elhatároztam: követni fogom az 
amszterdami példát - mesélte a neve elhall-
gatását kérő szegedi férfi, aki több éve él már 
a Tiszán a több millió forintot érő könnyű-
szerkezetes lakóházában. Tavasztól őszig la-

kik kinn a folyón, ahol csodálatos a klíma. 
Nem csupán pihen, napozgat és horgászgat, 
de itt is dolgozik. Elmesélte, hogy a levegővel 
teli acélhengerekre szerelt könnyűszerkeze-
tes, hőszigetelt lakóházát ugyanúgy kellett 
levizsgáztatnia a budapesti közlekedési és 
hajózási felügyeletnél, mint egy hajót. Tizen-
három engedélyt kellett beszereznie a külön-
böző hatóságoktól - a katasztrófavédelemtől 
kezdve az ÁNTSZ-n át a határőrségig - , hogy 
itt lakhasson. A folyón ringatózó, harminc 
négyzetméteres lakóházban minden van: a 
víz és a villany földkábelen jön, a szennyvizet 
tartályban gyűjtik és havonta üríttetik. 

Mázán János lapunknak elmondta, hogy az 

utóbbi években megélénkült az élet a Tiszán, 
egyre többen kérnek ugyanis veszteglési, il-
letve kikötői engedélyt a különböző úszómű-
vekre. A Csongrád Megyei Közlekedési Fel-
ügyelet vezető főtanácsosától megtudtuk: há-
rom éve a felügyelet adja ki a kisebb, 5-8 
négyzetméteres pontonokra (rossz szóhasz-
nálattal: horgászstégekre) a veszteglési enge-
délyt. Ilyen engedélyt 25 négyzetméterig le-
het kérni. A nagyobbaknak úszóműves kikö-
tői engedélyt kell beszerezniük, amelynek az 
engedélyeztetési eljárása több pénzbe kerül 
és bonyolultabb is, mert több tervanyagot 
kell benyújtani a hatóságokhoz. Mázán Já-
nos kérdésünkre elmondta, hogy a déli határ-
szakasztól Tiszafüredig 20-25 nagyobb alap-
területű úszómű található a Tiszán. Ezek kö-
zött vannak úszóházak és - ahogy a vezető 
főtanácsos az úszó lakóházakat nevezte -
szépen kidolgozott felépítményes úszómű-
vek is. Mázán János hangsúlyozta: az enge-
délyek kiadása előtt egyeztetnek az önkor-
mányzat építési irodájával a rendezési terv-
be, a városképbe illő úszóműről. A vezető fő-
tanácsos kérdésre válaszolva elmondta, hogy 
az ízléses úszó lakóházak akár a rondellánál 
is kiköthetnének Szegeden. Mózes Ervin 
jegyző lapunknak azt mondta: az önkor-
mányzat nem határozza meg, hogy mely fo-
lyószakaszon állíthatók fel mólók, úszómű-
vek és melyeken nem. 

sz. c. sz. 

TILOS AZ A 
A Bertalan híd lábától nyolcvan-száz méterre, a 
szegedi oldalon ring a Tiszán egy igazi palota. 
Ottjártunkkor a lakóházhoz vezető palló félig a 
vízben volt. A parton egy fa törzsére tűzött papí-
ron ez állt: „Harapós kutya! Magánterület! Tilos 
az átjárás!" Beszélgetésünkre ugatni kezdett a 
kutya a bokor mögött, de nem jött elő. A part-
használati engedélyt az Atikövizig adja ki. Andó 
Mihály főmérnök kérdésünkre elmondta: az úszó-
mű tulajdonosa nem zárhatja le a partot, hiszen 
csak bérli a földsávot. 

Zomborí Krisztina szerint cikkünk segített - Végre megszólalt a telefon 

Beszélt Sebivei és öccsével az anya 
Egy nappal az után, hogy meg-
írtuk, a makói Zombori Krisz-
tina nem tud kapcsolatot tar-
tani Németországba vitt fiaival, 
felhívta őt az édesapa és a két 
gyerek: beszélhetett velük. A 
fiatalasszony hálás lapunknak: 
úgy gondolja, a pozitív fordulat 
a cikknek köszönhető. 

Zombori Krisztina a napokban pa-
naszolta el lapunk hasábjain, hogy 
- bár férje mást ígért - Németor-
szágba vitt két fiával az elmúlt két 
hónapban mindössze egy hatper-
ces telefonbeszélgetés és egy né-
hány soros, tőlük kapott képeslap 
jelentette a kapcsolatot. Gyanúja 
szerint a gyerekek a nekik írt leve-
leket sem kapták meg az apától, 
válasz ugyanis egyikre sem érke-
zett, és telefonszámot sem kapott 
az apától, hogy a gyerekeket bár-
mikor felhívhassa. Emlékezetes: a 
tizenegy esztendős Zombori Se-

Sebastian Az édesanya 

bastiant június végén vitte magá-
val Németországban élő édesapja. 
A korábban ott élt szülők válófél-
ben vannak; a gyerekeket az anya 
tavaly húsvétkor hozta Magyaror-
szágra, Makón lakó szüleihez, és 
nem vitte őket vissza arra hivat-
kozva, hogy az apa bántotta őket. 
Ezt azonban az apa határozottan 
tagadta, és a bíróság sem fogadta 

el, így - miután a kisebbik gyere-
ket, az ötéves Krisztiánt korábban 
hazavitte - jogerős ítélet birtoká-
ban Sebastiant is Bonnba vitte. 
Zombori Krisztina most amiatt 
aggódott, hogy a két kicsiről lénye-
gében semmit sem tud, mióta Se-
bi nincs nála. 

Tegnap azonban pozitív fejle-
ményről számolt be az anyuka. 

Elmondta: előző este felhívta őt 
az édesapa, és nemcsak vele, de a 
két fiúval is beszélhetett. Kide-
rült, hogy a gyerekek jól vannak, 
minden rendben van körülöttük. 
Zombori Krisztina arra is ígéretet 
kapott, hogy a jövő héten újra fel-
hívják, és akkor megadnak neki 
egy visszahívható telefonszámot, 
az őszi szünetre pedig az apa Ma-
gyarországra hozza a gyerekeket, 
és találkozhat velük. A fiatalasz-
szony úgy gondolja, valószínűleg 
cikkünk hatására vette fel vele is-
mét a kapcsolatot az apa: talán 
egy magyarországi ismerőse hívta 
fel a figyelmét a cikkre, talán ma-
ga olvasta az interneten. Erre per-
sze nem kérdezett rá, de akárho-
gyan is történt, nagyon örül, hogy 
hallhatta a fiúk hangját. Abban 
bízik, most már nem lesz akadá-
lya annak, hogy tartsa a kapcsola-
tot a gyerekekkel. 

SZ. I. M. 

SZEZON ELŐTTI 
AKCIÓS VÁSÁR! 

2005. szep tember 20- ig vagy a készlet erejéig 
a Sever Center Ruháza t i Á r u h á z b a n ! ! 
- NYITVA TARTÁSHt, p.: 9-20, szo.: 8.30-20, vas.: 9-19 
5 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 3-5. • Tel.: 62/451-455 | 

Rendőri 
kinevezések 
a megyében 
A hónap első napjától különböző 
posztokon változások történtek 
a rendőrségen. A Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság veze-
tője, Lukács János szeptember 
1-jei hatállyal a Makói Rendőr-
kapitányság eddig megbízott ve-
zetőjét, Márton Istvánt kinevez-
te, ezzel beosztásában véglegesí-
tette. 

A feladatát eddig megbízással 
ellátó Szegedi Zsoltot, a 
CSMRFK Bűnügyi Osztály ve-
zetőjének, Kovács Sándort, a 
felderítő osztály vezetőjének 
nevezte ki. Szovics Szabolcs, a 
nyomozó osztály vagyonvédel-
mi alosztály vezetője pedig ma 
vehette át megbízatását. 

• egyes női hosszú ujjú felsők T5Ü0 Ft 7 0 0 Ft-ért 

1egyes női nadrágok 3GÖU Ft 1500 Ft-ért 

egyes pólók 16U0 Ft 800 Ft-ért 
egyes gyermeknadrágok 13Ö0 Ft 900 Ft-ért 
egyes felnöttdzsekik 53ÚU Ft 2900 Ft-ért 
egyes gyermek szabadidő-együttesek 35U0 Ft 1 7 5 0 Ft-ért 

J • egyes női felsók I S ú U Ft 900 Ft-ért 
~ C egyes lánykapólók 14Ú0 Ft 7 0 0 Ft-ért 

• egyes gyermek szabadidó'nadrágok 1 GúU Ft 7 5 0 Ft-ért 
f i f i egyes farmerruházat i termékek 5 0 % engedménnyel kaphatók. 

Ne feledje! Mindennap új áruval várja Önl a Sever Center Ruházati Áruház! 

Az egyetem 
holdudvara 
UJSZASZI ILONA 

A sárga irigység jelei mutatkozhatnak a nem szegedi egyetemi 
kutatókon. Mert irigylésre méltó eredményeket produkál a tudo-
mány Tisza-parti fellegvára - folyton folyvást. 

Az közismert, hogy itt és éppenséggel szegedi paprikából nyerte 
ki a C-vitamint Szent-Györgyi Albert, s ezzel ő az egyetlen olyan 
magyar tudós, aki Magyarországon végzett kutatásaiért kapta 
meg a Nobel-díjat. Ez a csúcs ma is erősíti a szegedi tudásbázis re-
putációját. Ahhoz is hozzájárul, hogy a Szegedi Tudományegye-
tem ma is a világ, no meg Európa legrangosabb egyetemei közé 
tartozik. A világ ezer legjobb tudáscentrumát mérő hstán 'az ösz-
szes magyarországi felsőoktatási intézményt megelőzve az SZTE 
a harmadik legerősebb csoportba sorolódik. Európa legjobbjainak 
százas bajnokságában pedig a szegedi egyetem az egyetlen ma-
gyar, közép-kelet-európaiként pedig csak a prágai intézménnyel 
kell osztoznia a sikerben. 

Egy egyetem mai elismertségéhez persze egyetlen Nobel-díjas 
tudós kevés. A különböző ranglisták összeállítói nyilván figyelem-
be vették a szegedi matematikusi csúcsokért járó Fields-medálo-
kat, a megjelent tudományos publikációkat és a cikkek idézettsé-
gét, a kiemelkedő tudományos és kutatási teljesítményt nyújtó 
oktatók számát. 

Most pedig itt az újabb csúcsteljesítmény. A Nemzeti Kutatási 
és Technológiai Hivatal pályázatán - egyetlenként a magyar felső-
oktatási intézmények közül - az SZTE által irányított konzorci-
um már másodszor nyert. Összesen közel hárommilliárd forint 
olyan állami támogatáshoz jutott, amit kutatás-fejlesztésre for-
díthat. 

Az újabb regionáhs egyetemi tudásközpontban a környezet- és 
a nanotechnológia, az energetika, az informatika és az egészség-
ügy szövetkezett, hogy az alapkutatásokkal a vállalkozások fej-
lesztési igényeit szolgálja. Ez a projekt legalább 6- 7 piacképes ter-
méket, 5-6 szabadalmat, 15-20 új termelő munkahelyet, 30-40 
publikációt, 40-50 kutatásba bevont hallgatót, esetleg egy új mű-
szaki egyetemi kart, és 3-4 új fejlesztő kisvállalkozást szülhet. Ez-
zel Szeged azt is bizonyíthatja, létezik a törvényszerűség: ha 
anyagi erőforrásokat koncentrálnak az egyetemek köré, a vállal-
kozásokból olyan holdudvar alakul ki, amely hasznosítani tudja 
az egyetemi kutatások eredményeit, ez inspirálja a tudósokat -
folyton folyvást. 

Rangos helyezés 
Ismét a szegedi a legnagyobb 
tudományos potenciállal bíró 
magyar egyetem. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Harmadik esztendeje verse-
nyezteti a világ több mint ezer 
felsőoktatási intézményét a 
Shanghai Jiao Tong University. 
Azóta az SZTE minden alka-
lommal igen előkelő helyen sze-
repel a nemzetközi felmérésben 
- jelentette be Szabó Gábor rek-
tor tegnapi sajtótájékoztatóján. 
A Szegedi Tudományegyetem a 
világ felsőoktatási intézményei-
nek rangsorában továbbra is a 
203-300. helyezettek közé tar-
tozik. A világ vezető 500 felső-

oktatási intézménye közé a sze-
gedi mellett ismét csupán 
egyetlen magyar került. A buda-
pesti Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem a negyedik csapatban, 
a 301-400. helyezettek között 
szerepel. A listát egyébként az 
amerikai Harvard vezeti, az eu-
rópai egyetemek közül az angol 
Cambridge a második helye-
zett. 

Az európai egyetemek rangso-
rában a SZTE a 80-123. helyen 
áll - holtversenyben más intéz-
ményekkel együtt. Ilyen előkelő 
helyezést más magyar egyetem 
nem tudhat magáénak, és Kö-
zép-Kelet-Európa felsőoktatási 
intézményei közül is csak egy, a 
prágai Károly Egyetem. 

Környezet- és nanotechnológiára 1,7 milliárd forint 

A tudás központja 
Immáron két tudásközpontjá-
val a Szegedi Tudományegyetem 
példát mutat arra, az alapku-
tatások hogyan szolgálhatják a 
vállalkozások fejlesztési igénye-
it, vagyis a mindennapokat. Az 
új, a környezet- és nanotech-
nológiai regionális tudásköz-
pontban 2006-tól induló kuta-
tások célja az élet minőségét 
javító integrált rendszerek ki-
fejlesztése. 

A Szegedi Tudományegyetem 
(SZTE) által irányított 11 tagú 
konzorcium 1,2 milliárd forint 
támogatást nyert a Nemzeti Ku-
tatási és Technológiai Hivatal 
legutóbbi, regionális egyetemi tu-
dásközpontok létrehozását ösz-
tönző pályázatán. Ezt kiegészíti a 
programban részt vevő vállalko-
zások 480 millió forintnyi önere-
je. így 1,7 milliárd forint szolgálja 
a régió vállalkozásainak fejleszté-
si igényeit, az alapkutatások 
eredményeinek gyakorlati hasz-
nosítását - derült ki azon a tegna-
pi sajtótájékoztatón, melyen Sza-
bó Gábor, a kutatási konzorciu-
mot vezető SZTE rektora, a sok-
rétű projekt témavezetője kollé-
gáival együtt tartott. 

Az új tudásközpont olyan prob-

lémákra keresi a választ, mint 
például a növekvő energiafelhasz-
nálás és környezetterhelés, az au-
tomatikus érzékelő rendszerek 
hiánya, a csekély hulladékhasz-
nosítás. A konzorcium arra vállal-
kozik, hogy a megoldást az alter-
natív energiaforrások, a környe-
zettudatos gazdálkodás, az egész-
ségvédelem, az új anyagok és 
technológiák, a méretcsökkentés, 
illetve az informatika és a nano-
technológia nyújtotta lehetőségek 
kihasználásával találja meg. 

Az ennek érdekében mozgósí-
tott szellemi erők és pénzforrás-
ok tárgyiasulnak is. A kutatók 
például új mérőműszerek és táv-
vezérelt érzékelők prototípusait 
fejlesztik ki; a Tudomány és Gaz-
daság Házát hozzák létre az 
MTESZ megyei szervezete sze-
gedi Kígyó utcai székházának 
megvásárlásával; a megújuló 
energiaforrások jegyében és de-
monstrációs céllal egy kisebb vá-
ros energiaellátására alkalmas 
biogázerőművet építenek. Kör-
nyezetünk állapotát javítja az 
olajipari és a gumihulladék, to-
vábbá a használt melegvíz keze-
lésének e program keretében ki-
fejlesztendő új módszere. 

Ú.I. 


